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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang membahas 

awal permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada bab-

bab setelahnya. Pada bab ini membahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, 

pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan definisi 

operasional. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan 

kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Negara Indonesia 

memiliki tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan 

UUD 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Selain itu UU 

RI no.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II pasal 3 (Depdiknas, 2003) menyatakan bahwa 

pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Dengan itu 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang 

dalam segi apapun. Tanpa disadari banyak ilmu pengetahuan 

yang diperoleh oleh peserta didik dalam kesehariannya, salah 

satunya adalah matematika.  
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Matematika merupakan dasar dari seluruh ilmu 

pengetahuan lainnya. Dalam berbagai segi kehidupan, 

matematika dianggap sangat penting karena manusia hidup 

dalam pengaruh matematika. Menurut Johnson dan Rising 

(dalam Suherman, 2001) bahwa matematika adalah pola 

berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. 

Ilmu tersebut merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang 

memiliki arti penting dalam pengembangan program 

pendidikan maupun dalam berbagai bidang, sehingga 

matematika selalu dibutuhkan untuk mengembangkan pola 

pikir dan kecerdasan otak peserta didik. 

Pembelajaran matematika senantiasa menjadi masalah 

pada setiap jenjang pendidikan, hal ini ditunjukkan dalam 

pembelajaran matematika di kelas, bahwa siswa kurang 

berpartisipasi aktif dan kurang merasa gembira atau nyaman 

dalam belajar sehingga penyampaian materi ajar dirasa 

kurang efektif. Pembelajaran matematika juga masih menjadi 

momok dan pembelajaran yang sulit bagi siswa, dimana hal 

itu disebabkan kesan negatif yang selama ini disebabkan 

metode pembelajaran yang kurang tepat dan guru yang tidak 

benar-benar bisa mengajar dengan baik (Jannah, 2011). 

Matematika adalah pelajaran yang membutuhkan 

langkah penyelesaian untuk bisa mendapatkan hasil akhir. 

Langkah-langkah ini biasanya bertahap dan sistematis yang 

bertujuan agar siswa menjadi mudah memahami materi yang 

diajarkan. Siswa dihadapkan pada sebuah masalah terbuka 

dalam pembelajaran matematika berupa soal-soal latihan 
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dengan beragam penyelesaian yang akhirnya merujuk pada 

satu hasil. Siswa bebas menggunakan cara penyelesaian yang 

mana menurut mereka mudah untuk dilakukan agar dapat 

mencapai hasil pemecahan masalah yang ada.  

Penyelesaian masalah merupakan proses yang sangat 

penting untuk mengembangkan penalaran siswa. Kemampan 

memecahkan masalah pada dasarnya amat diperlukan siswa 

dalam hidupnya. Berbekal kemampuan memecahkan masalah 

yang diperoleh dari pembelajaran matematika, diharapkan 

siswa mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam 

matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari (Nadlifah, 

2010). Agar dapat mencapai itu perlu diupayakan suatu 

metode pembelajaran yang inovatif yang dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif. 

Berbagai macam metode pembelajaran yang dapat 

mengorkestrasi lingkungan yang mendukung dalam 

memecahkan masalah matematika adalah Quantum Teaching 

dan Quantum Learning. Metode-metode tersebut memiliki 

banyak strategi belajar yang memudahkan siswa saat 

pembelajaran matematika salah satunya belajar dengan 

iringan musik. Musik dapat membantu siswa masuk ke 

keadaan belajar optimal (DePotter, 2005). Adanya iringan 

musik saat pembelajaran matematika sangat mendukung 

terhadap keseimbangan kinerja otak siswa yang berpengaruh 

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan masalah matematika, 

karena siswa membutuhkan konsentrasi yang penuh dalam 

menyelesaikan masalah matematika.  
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Menurut (Christianti, 2012) musik dapat melatih otak 

untuk melakukan pemikiran yang rumit, meningkatkan 

konsentrasi, dan menciptakan ketenangan, maka matematika 

memerlukan konsentrasi yang penuh untuk memecahkan 

persoalan yang rumit. Namun tidak semua jenis musik yang 

dapat digunakan pada proses menyelesaikan masalah 

matematika ini. Iringan musik instrumental yang khusus saat 

belajar seperti musik Bethoven, Mozart dan musik yang 

mempunyai alunan lembut dapat menumbuhkan suasana yang 

tenang bagi siswa dan itu akan berpengaruh pada kinerja otak 

dan konsentrasi siswa. 

Musik berkaitan erat dengan otak kanan sedangkan 

matematika berkaitan dengan otak kiri. Hal ini dilihat dari 

fungsi bagian-bagian otak sebagaimana menurut (Soedarsono, 

2010) bahwa bagian kiri berfungsi sebagai pusat bahasa, 

dalam arti bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

pengertian bahasa verbal dan pusat berpikir, pusat baca tulis, 

serta matematika. Otak kiri bekerja dalam hal matematis, 

salah satunya matematika. Dengan itu saat pembelajaran 

matematika, siswa lebih dominan menggunakan otak bagian 

kirinya sehingga otak bagian kanan cenderung pasif. 

Oleh karena itu untuk memaksimalkan fungsi otak 

kanan dan kiri dalam melaksanakan suatu proses belajar 

matematika guru perlu memberikan iringan musik. Menurut 

(Rahardian, 2005) belajar dengan mendengarkan musik 

adalah baik untuk menyeimbangi otak kiri, karena jika belajar 

hanya dengan menggunakan otak kiri tanpa diimbangi dengan 
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otak kanan maka anak akan cepat merasa jenuh dan 

mengantuk, dengan itu iringan musik dapat menyeimbangkan 

kinerja kedua bagian otak siswa agar memudahkan siswa 

untuk menyelesaikan masalah matematika yang rumit. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada 

guru matematika di MTs Surya Buana Malang pada tanggal 

23 Agustus 2016, menyatakan bahwa sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan ketika menghadapi masalah matematika. 

Menurut guru pelajaran matematika MTs Surya Buana 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa disebabkan karena 

tidak terkondusifnya lingkungan di dalam kelas. Contohnya 

seperti siswa membuat kegaduhan saat guru menjelaskan 

materi atau memberikan masalah. Hal itu menyebabkan siswa 

tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam mengikuti materi 

yang diberikan lalu berimbas pada sulitnya mereka 

menyelesaikan masalah matematika. 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan Rini 

(2014) tentang iringan musik instrumental diharapkan siswa 

kelas VII lebih mudah memahami konsep matematika. 

Peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-

rata pemahaman konsep matematika siswa pada kelas yang 

menggunakan musik instrumental sebagai iringan 

pembelajaran dan pada kelas yang tidak menggunakan musik. 

 Berdasarkan latar belakang diatas musik dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan konsentrasi dalam 

mengerjakan permasalahan matematika, sehingga 

dilakukanlah suatu penelitian yang bertujuan untuk 
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mengetahui ada tidaknya pengaruh merangsang otak dengan 

musik instrumental dalam menyelesaikan masalah 

matematika, dengan itu maka peneliti memilih judul: 

“Menstimulasi Otak Kiri Dan Otak Kanan Dengan Musik 

Instrumental Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Siswa Kelas VIII”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka 

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh 

stimulasi otak kiri dan otak kanan dengan musik instrumental 

dalam menyelesaikan masalah matematika siswa kelas VIII? 

1.3 Tujuan Masalah 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penulisan ini adalah mengetahui pengaruh stimulasi otak 

kiri dan otak kanan dengan musik instrumental dalam 

menyelesaikan masalah matematika siswa kelas VIII. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan permasalahan, agar dapat lebih 

mendalam dan tidak terlalu luas cakupannya, maka 

diperlukan adanya batasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII E semester 

ganjil MTs Surya Buana Malang Tahun Pelajaran 

2016/2017. 
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b. Masalah matematika yang diberikan sesuai materi yang 

siswa pelajari saat penelitian akan dilaksanakan, yaitu 

PGL (Persamaan Garis Lurus). 

c. Musik instrumental yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lagu-lagu ntal, yaitu : Mozart flute concertos dan 

Six duets for two fluets. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah 

manfaat bagi peneliti dan objek yang diteliti. Begitu juga 

dengan penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian diatas, manfaatnya sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan jadi referensi bagi peneliti lain 

yang akan meneliti permasalahan tentang pembelajaran 

atau pemberian masalah matematika yang mengaitkan 

musik instrumental dengan matematika selanjutnya dan 

sebagai pengembangan pengetahuan. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan 

pertimbangan bagi guru mata pelajaran matematika di 

tempat penelitian yang dilakukan untuk menggunakan 

musik dalam menyelesaikan masalah matematika siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu 

dibuat definisi-definisi yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang 

keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa 
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jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor 

atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. 

b. Masalah matematika merupakan suatu permaslaahan yang 

terdapat pada materi matematika yang diberikan oleh guru 

atau pengajar kepada peserta didik yang menimbulkan suatu 

proses kegiatan belajar dan berpikir dan terdapat suatu 

solusi didalamnya. 

c. Musik instrumental merupakan rangkaian nada-nada dari 

suara yang disusun sedemikian rupa dan dikombinasikan 

dari berbagai sumber suara yang diambil dari satu alat 

musik atau lebih tanpa ada vokal, yang melibatkan hati, 

jiwa, dan pikiran baik bagi para pendengar atau pemain 

musik itu sendiri. Musik instrumental yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah musik klasik.  

d. Pengaruh adalah daya yang muncul dari perlakuan yang 

dapat memberikan perubahan terhadap yang dilakukan 

seseorang. 

e. Quantum Learning adalah seperangkat metode dan falsafah 

pembelajaran yang efektif untuk memberikan sugesti positif 

terhadap murid dengan melibatkan lingkungan yang 

nyaman agar merangsang siswa lebih aktif dan nyaman 

untuk belajar. 

f. Quantum Teaching merupakan suatu metode pembelajaran 

yang dapat membuat siswa lebih nyaman dan tenang dalam 

belajar dengan mengorkestrasi lingkungan belajar siswa 

dengan berbagai macam strategi. 
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g. Stimulasi merupakan suatu proses dorongan atau

rangsangan yang dilakukan secara sengaja terhadap objek

yang dituju agar terjadi respon tertentu dengan ditunjukkan

perbedaan hasil sebelum dan sesudahnya.


